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RAPORT DE AUDIT FINANCIAR 

Asupra Situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2019 de 

S.C. COMAT CARAŞ - SEVERIN S.A. 

 

I. OPINIA DE AUDIT : 

Am auditat Situaţiile financiare, întocmite la 31.12.2019, de către Societatea Comercială 

COMAT CARAŞ-SEVERIN S.A., cu domiciliul fiscal în Reşiţa, Str. Moniom, nr.113,  

Judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/17/1991, cod unic de 

înregistare fiscală 1060620, situaţii  care cuprind – Bilanţul prescurtat (formular cod 10), 

Contul prescurtat de profit şi pierdere (formular cod 20), Date informative (formular cod 30), 

Situaţia activelor imobilizate (formular cod 40. 

Acestea, se referă la elementele care exprimă situaţia patrimonială a societăţii la 

sfârşitul anului2019, veniturile, cheltuielile şi rezultatul exerciţiului financiar, astfel: 

                                                                                                      – lei – 
Nr. 

crt. 
Specificaţii 31.12.2018 31.12.2019 

1. Active imobilizate 777.283 773.069 

2. Active circulante 1.313.880 1.355.347 

3. Cheltuieli în avans 1.637 1.637 

4. Datorii de plătit într-o perioadă de până la un an  570.540 438.807 

5. Datorii de plătit într-o perioadă de peste un an 80 80 

6. Venituri în avans (Subvenţii pentru investiţii) 79.399 79.399 

7. Capitaluriproprii = rd.(1+2+3) – rd.(4+5+6) 1.442.781 1.611.767 

8. Venituri totale 363.770 504.760 

9. Cheltuieli totale 303.113 330.726 

10. Profit brut(+)/Pierdere(-) = rd.8 – rd.9 60.657 174.034 

11. Impozit pe profit 3.638 5.048 

12. Profit net (+)/Pierdere(-) = rd10 – rd.11 57.019 168.986 

În opinia noastră, Situaţiile financiare, încheiate de S.C. COMAT CARAŞ - SEVERIN 

S.A., la 31.12.2019 : 

- Oferă o imagine fidelă şi prezintă, cu sinceritate, astfel cum au fost contabilizate, 

poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie2019, precum şi rezultatul operaţiunilor 

sale şi a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în 

conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Reflectă substanţa economică a evenimentelor şi a tranzacţiilor derulate în exerciţiul 

financiar încheiat şi nu doar forma lor juridică ; 

- Sunt nepărtinitoare ; 

- Nu conţin omisiuni, erori semnificative sau fraude, descoperite în perioada auditului 

desfăşurat; 
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II. BAZA PENTRU OPINIA DE AUDIT : 

Am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit adoptate 

de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”), standarde care impun planificarea şi 

efectuarea angajamentului, astfel încât să fie obţinută o asigurare rezonabilă, înaltă dar nu 

absolută, asupra faptului că Situaţiile financiare nu conţin omisiuni, erori semnificative sau 

fraude. 

Responsabilităţile, în baza  acestor standarde, sunt descrise detaliat în secţiunea 

“Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din acest raport. 

Suntem independenţi faţă de Societate, conform cerinţelor de etică profesională, 

relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România şi am îndeplinit celelalte 

responsabilităţi, conform acestor cerinţe. 

Lucrările de audit au fost planificate şi s-au desfaşurat după sfârşitul perioadei raportate, 

incluzând următoarele aspecte: 

- examinarea, pe bază de elemente probante, a sumelor înscrise în Situaţiile financiare 

ale societăţii, probe prezentate şi analizate în dosarul de audit al exerciţiului financiar 

încheiat la 31.12.2019; 

- evaluarea principiilor contabile folosite la întocmirea Situaţiilorfinanciare, în vigoare 

la data elaborării acestora; 

- evaluarea modului de prezentare a datelor din Situaţiile financiare anuale ale societăţii. 

Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru 

a furniza o bază rezonabilă pentru exprimarea unei opinii corecte. 

 

III. EVIDENŢIEREA UNOR ASPECTE 

Paragraful 28 din Standardul de audit ISA 700, revizuit ”Raportul auditorilor” ne oferă 

instrucţiuni în ceea ce priveşte opinia pe care trebuie să o exprimăm asupra Situaţiilor 

financiare auditate. 

1. Deşi, cuantumul diminuărilor din stocul de mărfuri fără mişcare de la sfârşitul 

anului precedent a fost redus, se impune continuarea măsurilor administrative, în 

vederea îmbunătăţirii parametrilor de lichiditate ai societăţii şi a reducerii costurilor 

pe care le generează depozitarea şi manipularea acestora; 

2. Tot astfel, societatea înregistrând creanţe neîncasate, cu 185.370 lei mai mult faţă de 

sfârşitul anului precedent, se impune accelerarea încasării acestora, pentru 

îmbunătăţirea parametrilor de lichiditate; 

3. Semnalăm faptul că, în soldurile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor faţă de bugetul 

consolidat al statului, reprezentând atât obligaţii, cât şi creanţe, se regăsesc sume 

contabilizate în perioada precedentă anului 2019 astfel că, sugerăm administraţiei să 

solicite fişa fiscală a societăţii, de la organul de administrare competent, pentru 

punerea de acord a datelor fiscale cu cele din contabilitatea sa. 

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte. 
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IV. RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

În legătură cu auditul situaţiilor financiare individuale, încheiate de S.C. COMAT 

CARAŞ - SEVERIN S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie2019, am citit 

raportul administraţiei şi, în urma acestui demers, raportăm că: 

- nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în aspectele semnificative, cu 

informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale;  

-  ca şi microentitate, conform pct._lui 492 din Reglementările contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin 

O.M.F.P. nr. 1802/2014, nu este obligatorie prezentarea informaţiilor nefinanciare prevăzute la 

pct. 491 alin. (1) din acelaşi act normativ;  

- în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre, dobândite în cursul auditului situaţiilor 

financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu 

privire la societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii care să fie eronate 

semnificativ. 

 

V. RESPONSABILITĂŢILE CONDUCERII 

Administraţia societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea Situaţiilor 

financiare şi a raportului său, în conformitate cu cerinţele O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, precum şi pentru acel control intern pe care conducerea îl 

consider necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conţină 

denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

 În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea 

capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a 

aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza 

continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze 

societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara 

acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea 

procesului de raportare financiară al societăţii. 

 

VI. RESPONSABILITĂŢILE AUDITORULUI 

Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 

situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de 

fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia de 

audit. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a 

faptului că un audit, desfăşurat în conformitate cu ISA, va detecta, întotdeauna, o denaturare 

semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi 

sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil că acestea, individual 

sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii 

financiare. 
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Ca parte a unui audit, în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional, cu 

scepticismul caracteristic identificării oricărei abateri de la normele legale aplicabile. 

De asemenea: 

- Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, 

cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la 

respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o baza 

pentru opinia exprimată. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative, cauzată de 

fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de 

eroare deoarece, frauda poate presupune înţelegeri secrete, omisiuni intenţionate, declaraţii 

false şi evitarea controlului intern. 

- Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri  de 

audit adecvate circumstanţelor dar, făra a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 

controlului intern al societăţii. 

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil, al 

estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente, de informaţii realizate de către conducere. 

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, 

dacă există o incertitudine semnificativă cu privire  la  evenimente sau condiţii care ar putea  

genera  îndoieli semnificative  privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În 

cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia 

în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în 

care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează 

pe probele de audit obţinute pâna la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente 

sau condiţii viitoare pot determina societatea să nu işi mai desfăşoare activitatea în baza 

principiului continuităţii activităţii. 

- Evaluăm, în ansamblu, prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, 

inclusiv al prezentărilor de informaţii şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile 

şi evenimentele,  care stau la baza acestora,într-o manieră fidelă. 

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată 

şi programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv 

orice deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul 

auditului. 

                         Auditor financiar, 

                          MITRICĂ Vasile                       Reşiţa, la 11.03.2020 

 
























